
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

هل ميكن أن يكون أمر اهللا وأمر الرسول  (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  متناقضني ؟ 

  ال ميكن ؛  الطالب :

  ما وجه ذلك من اآلية ؟  الشيخ :

  ؛ (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول )) العطف قوله:  الطالب :

  أي ما وجهه ؟  الشيخ :

   كونه عطف طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم على طاعة اهللا الطالب :

   ال الشيخ :

  ألنه أعاد الفعل  الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

(( فجعلهما يف مقابلة من توىل عن طاعته يف قوله:  (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))إن اهللا قال:  الطالب :

  ؛  فمن تولى ))

ال يقع التناقض ألنه لو وقع التناقض لكانت طاعة الرسول معصية هللا وطاعة اهللا معصية للرسول ، هذا  الشيخ :

تناقض يعين تناقض يكون ضد حكم نقيضه ؛ فلو قلنا إنه يقع التناقض لزم من ذلك أن تكون طاعة اهللا معصية 

     للرسول وطاعة الرسول معصية هللا .

ما يدل على أن طاعة الرسول مستقلة مبعىن أننا ال حنتاج إىل شاهد من القرآن فيما أمر به  هل يف اآلية الشيخ :

  الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟

  نعم   الطالب :

  ما هو الدليل ؟ الشيخ :

   (( وأطيعوا الرسول ))ألنه أعاد الفعل هنا فقال:  الطالب :

  لة .وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستق الشيخ :

  ما يشبهها من القرآن أو هل يف القرآن ما يشبه هذا التحذير ؟ : (( واحذروا ))هل لقوله الشيخ :

  نعم ؛   الطالب :

  ما هو ؟ الشيخ :



  آية تدل على احلذر من خمالفة أمر اهللا ورسوله ؟  الشيخ :

قال  يصيبهم عذاب أليم ))(( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو قوله تعاىل:  الشيخ :

  اإلمام أمحد: أتدري ما الفتنة ؟ إا الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك .

  هل يالم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على عدم قبول دعوته ؟  الشيخ :

  ال يالم ؛ الطالب :

  لكن اآلية هنا ؟  ))(( فتول عنهم فما أنت بملوم لقوله:   الشيخ :

   (( فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين ))هنا لقوله:  الطالب :

   فإذا كان ليس عليه إال البالغ فإنه لن يضره توليه وال يالم عليه . الشيخ :

  هل هي مبعىن املبني أو مبعىن البني ؟ (( المبين ))  الشيخ :

  املبني ؛  الطالب :

  تأيت املبني مبعىن البني ؟  وهل الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  مثاله ؟  الشيخ :

  أبان الصبح ؛  الطالب :

(( هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلوا لكن هذه أبان فعل لكن نريد اسم الفاعل مبني  الشيخ :

   يعين بني . عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ))

(( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا نبدأ درس اجلديد ؛ قال اهللا تعاىل: 

" ليس " أداة نفي وهي على ماض جامد واجلامد عند النحويني هو الذي ال يتصرف ؛ واجلمود قد يكون  ))

من وجه دون آخر ؛ وهنا اجلمود كلي ال ميكن أن فيه ف التصري مجودا كليا وقد يكون مجودا جزئيا حبيث ميتنع

(( وعملوا بقلوم  (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) (( آمنوا ))تتغري " ليس " وهي للنفي 

 (( عملوا الصالحات ))بأبدام ؛ وهذا شامل للدين كله ألن الدين كله إميان وعمل ؛ وقوله:  الصالحات ))

عمال الصاحلات واألعمال الصاحلات ال ميكن أن تكون ذا الوصف إال إذا كانت موافقة للشريعة أي عملوا األ

( ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا ، إال إذا كانت موافقة للشريعة لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ن توافق الشريعة إال إذا وافقت يعين فاسدة ؛ فاألعمال الصاحلة ما وافقت الشريعة ؛ وال ميكن أ فهو باطل )

الشريعة يف أمور ستة وهي: السبب ، واجلنس ، والقدر ، والكيفية ، والزمان ، واملكان ؛ يعين ال ميكن أن تكون 



العبادة شرعية الصاحلة إال إذا وافقت الشريعة هذه األمور الستة ؛ األول: السبب ؛ والثاين: اجلنس ؛ والثالث: 

كيفية ؛ واخلامس: الزمان ؛ والسادس: املكان ؛ فإذا خالفت الشريعة يف واحد من هذه الستة القدر ؛ والرابع: ال

أوال: السبب ؛ فلو أحدث اإلنسان سببا يتعبد هللا  : ؛ هذه شروط املوافقة للشريعةفليست شرعية وال مقبولة 

تعاىل مبقتضاه وليس شرعيا فعمله مردود ، ولنضرب هلذا مثال: لو أن اإلنسان إذا جتش قال: احلمد هللا ؛ هنا 

أحدث عبادة اهللا عزوجل وهي احلمد لسبب وهو اجلشاء فهل جاء يف الشريعة أن اجلشاء سبب للحمد ؟ ال ؛ 

من املعلوم أن األضاحي تكون من يمة األنعام  ؛اجلنس  :الثاين قلنا .ألنه تعبد هللا مبا مل يشرعه إذا ال يقبل منه 

وهي اإلبل والبقر والغنم ؛ فلو ضحى اإلنسان بفرس مل يقبل منه ؛ أليش ؟ ألنه خمالف الشريعة يف اجلنس ؛ لو 

لف للشريعة يف اجلنس ؛ وإن كان الشرع قد ضحى بنعامة مل يقبل منه ؛ لو ضحى حبمامة مل يقبل منه ؛ ألنه خما

أوجب يف احلمامة إذا قتلها احملرم شاة لكن مل يأت الشرع بأن يضحي اإلنسان حبمامة ؛ وبه نعرف خطأ من قال 

بيته وخيرج إىل ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يف الرجل يغتسل يف  وكإنه جتوز التضحية بالدجاج والدي

معة بالساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ؛ قالوا هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب ا ؛ املسجد يوم اجل

وجوابنا على هذا أن معناه تقرب إىل اهللا بالصدقة ا ال بذحبها والشك أن اإلنسان لو ذبح الدجاج وتصدق ا 

الث: القدر ؛ لو تعبد اإلنسان هللا عزوجل الث الفقراء أنه جيزئه ؛ إذا البد من موافقة العمل بالشريعة يف اجلنس .

بصالة سادسة جعلها عند ارتفاع الشمس قيد رمح وقال إنه يتقرب إىل اهللا تعاىل ذه الصالة الرتفاع الشمس 

قيد رمح ال ألا صالة ضحى ؛ فهذه عبادة ال تقبل ، يعين أراد أن جيعلها أيش ؟ أراد أن جيعلها صالة سادسة 

تقبل ألنه زاد صالة مل ينزل اهللا ا من سلطان ؛ ولو أنه صلى الظهر مخس ركعات مل تقبل  مع اخلمس فإا ال

الرابع: الكيفية ؛ لو تعبد هللا تعاىل بالوضوء ، توضأ وضوءا كامال مشتمال على  ملخالفة الشريعة يف القدر .

عبادة ألنه خمالف للشريعة يف كيفيته ؛ األعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلني مث الرأس مث اليدين مث الوجه ؛ مل تقبل ال

اخلامس: الزمان ؛ لو أن اإلنسان  وكذلك لو سجد قبل أن يركع مل تقبل الصالة ألا خمالفة للشريعة يف الكيفية .

وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى بعيد الفطر كما يضحى يف عيد األضحى ؛ مل تقبل ؛  ضحى يف عيد الفطر

يف املكان ؛ لو أن اإلنسان اعتكف يف رمضان يف بيته أو امرأة  يف الزمان .يف الوقت أو عة ملاذا ؟ ملخالفة الشري

بقي أن يقال: وهل يأمث اإلنسان  يف مصالها الذي يف البيت ؛ مل جيزئ ؛ ملاذا ؟ ألنه خمالف للشرع يف املكان .

لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  لو تعبد هللا عزوجل مبا خيالف الشريعة يف واحد من هذه ؟ فاجلواب: يأمث ؛

إذا  (( وعملوا الصالحات )) ( إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ) .

أي إمث ، وهذا هو املنفي ؛  (( جناح ))الصاحلات وصف ملوصوف حمذوف ؛ التقدير: األعمال الصاحلات ؛ 



" فيما طعموا " أعم من "  (( فيما طعموا إذا ما اتقوا ))أي إمث فليس على املؤمن الذي يعمل الصاحلات جناح 

(( فيما أكلوا " فيشمل األكل والشرب ؛ ألن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام ودليل ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل: 

(( ومن لم يطعمه فإنه مني )) (( يقوله من ؟ طالوت ؟  إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ))

له طعم يعين من النهر والنهر يؤكل أو يشرب ؟ يشرب ؛ إذا قوله: (( فيما طعموا )) يعم كلما  من لم يطعمه ))

؛ الثالث:  (( وآمنوا ))؛ الثاين:  (( إذا ما اتقوا ))يف الفم من مأكول ومشروب لكن بشروط ؛ الشرط األول: 

؛ والسابع:  (( اتقوا ))؛ السادس:  (( وآمنوا ))س: اخلام (( ثم اتقوا ))؛؛ الرابع:  ((  وعملوا الصالحات ))

(( إذا ما اتقوا قوله:  هذه قيود مخسة وليست متكررة ؛ كل واحد له معىن ، كل واحد له معىن . (( أحسنوا ))

يعين اتقوا ما حرم عليكم من املأكول وليست التقوى عامة ، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من املطعوم ، هذه  ))

(( وعملوا الصالحات أي آمنوا باهللا ؛ ألن اإلميان الشك أنه أصل يف قبول األعمال ؛  (( وآمنوا ))؛  واحدة

هذا شرط أي عملوا الصاحلات فيما يأكلون من املباحاة فلم يستعينوا ا على حمرم فإن استعانوا ا على حمرم  ))

هذا كلمة " مث "  (( ثم اتقوا وآمنوا ))ات ؛ قال: وهي مباحة صارت حراما ألن اهللا اشرتط أن يعملوا ا الصاحل

تدل على أا نوع آخر غري األول ؛ ألن العطف والسيما " مث " دالة على املهلة والرتتيب يدل على أن الثاين غري 

 أي مث استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام ؛ وقوله: (( ثم اتقوا وآمنوا ))األول ؛ فيكون املعىن 

أي استمروا على إميام ؛ واألمر باإلميان يصح مرادا به الثبوت عليه واالستمرار فيه كما قال تعاىل: (( آمنوا )) 

هذه  (( ثم اتقوا وأحسنوا ))؛  (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ))

هذه اآلية ميكن  (( واهللا يحب المحسنين ))عل مجيع الطاعات التقوى العامة ، اتقوا مجيع احملرمات وأحسنوا بف

أن حنملها على حاهلا ، احلال األوىل حال من يذهب فيه التقشف وخيشى من الرتف... املباح فيجتنب الفواكه 

واللحم املندي والشيء اللذيذ تعبدا هللا ؛ وحتمل أيضا ، وهلا حممل آخر فيمن توفوا قبل حتليل اخلمر فهم قد 

ربوا اخلمر وهي حرام وإال حالل ؟ هي يف النهاية حرام لكن حني شرم إياها حالل ألن اهللا سبحانه وتعاىل مل ش

(( يسألونك عن حيرمها بتاتا إال بعد موته وإن كان قد نزلت آيات تعرض بالتحرمي وتقيد احلل كما يف قوله: 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ه: ويف قول الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ))

وهؤالء أشكل على الصحابة حاهلم ، ملا حرمت اخلمر أشكلت على الصحابة حاهلم ، أشكل على  سكارى ))

الصحابة حال الذين توفوا من قبل فأنزل اهللا هذه اآلية أنه ليس عليهم جناح ألم مل ينتهكوا ما حرم اهللا بل هم 

ون حمسنون ؛ إذا حتمل على وجهني ؛ على من شرب اخلمر قبل حترميها ، وأيضا لو قلنا اآلن وقبل أن مؤمنون متق

يعلم بتحرميها ؛ فهذا يشمل أنه ليس عليهم جناح ؛ الثاين من تورعوا عما أحل اهللا هلم خوفا من اإلمث ، فيقال 



احملبة  (( واهللا يحب المحسنين ))ل: وج وقوله عز .هلم ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا متت هذه الشروط 

لو أردنا أن حندها مل نستطع ، ما يستطيع اإلنسان أن حيد احملبة أبدا ، أحد منكم يستطيع أن حيدها ؟ حمبات 

فيما بيننا أحد يستطيع ؟ ما أحد يستطيع ؟ شيء هو من حياتكم اليومية يف داخل البيت وخارج البيت ومع 

ف املعروف يزيده جهالة أو يزيد به جهال ؛ ولذلك ملا ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف  ذلك ما حتدوا ؟ نعم تعري

كتابه " روضة احملبني " تعريف احملبة قال: هذه األمور الطبيعية ال ميكن تعريفها ، ما تستطيع أن تعرف احملبة وال 

يف النفس كل إنسان يعرفها ، نعم الكراهة وال البغضاء وال اخلوف وال الفرح ، ما تستطيع ؛ ألن هذه أمور ... 

؛ احملبة أن ترى عليها عالمات الشك فلو قلت مثال: احملبة أن متيل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضررك 

الرجل قد أنار وجهه واستبشر وفرح ؛ ما ميكن تعريفه ؛ إذا احملبة معلومة وإن شئت قل معروفة وتعريف املعروف 

ومن فوائدها:  . فوائد ؛أوال: نفي اجلناح يف املطعومات من مأكول ومشروب ذه الشروطيف اآلية  يزيده جهالة .

أن على الكفار جناح فيما طعموا ؛ ملاذا ؟ وجهه ؟ غري مؤمنني ؛ فالكافر لو رفع لقمة إىل فمه أو شرب كأسا 

ل من حرم زينة اهللا التي أخرج (( قمن ماء فإنه حماسب به وعليه اإلمث فيه ؛ ويؤيد هذا قول اهللا تبارك وتعاىل: 

لغري املؤمنني يف وهل  . لعباده وطيباته من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة ))

(( خالصة يوم القيمة احلياة الدنيا ؟ أما غدرا فنعم أليس كذلك ؟ وأما شرعا فال ؛ وهلذا قال بالنسبة للمؤمنني: 

ومن فوائدها: القيود الشديدة يف نفي اإلمث عمن أكل أو شرب يف مأكوله  ري خالص .ولغري املؤمنني غ ))

ومشروبه ؛ وعرفتم اآلن التقوى كم ذكرت ؟ ثالث مرات ، واإلميان مرتني ، واإلحسان مرة ؛ فيود شديدة عظيمة 

ننا وإياكم هللا أن يعي؛ فاحفظ يا أخي املسلم أن يكون يف مطعومك عليك إمث ألنك لن تتم هذه القيود ـ أسأل ا

ومن فوائدها: أن من أكل حالال بكسب حرام فعليه اإلمث ؛ ملاذا ؟ ألنه مل يتق اهللا يف كسبه والبد أن  . عليه

فهل يكون غري الكاسب كالكاسب يف هذا اإلمث ؟ نقول أما إذا كان الشيء معينا ، احملرم  يتقي اهللا عزوجل .

؛ فهذا  أن أعرف أن هذه الشاة اليت ذحبها إكراما يل قد سرقها من فالنمعينا فهذا يكون اآلكل كالكاسب مثل 

حرام علينا أن نأكلها ؛ أما إذا كان هذا اإلنسان يتعامل بالربا ويكسب بالربا يف رضا صاحبه املرايب فإنه ال بأس 

على حد سواء فكل وال أن تأكل من ماله إال إذا كان امتناعك منه يؤدي إىل توبته فهنا امتنع ؛ أما إذا كان كل 

حرج عليك ؛ ويدل هلذا أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أكل من مال اليهود واشرتى من مال اليهود مع 

أم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا ومل يستفسر ومل يقل ألي واحد هل كسبتها بالربا ؟ وبناء على ذلك إذا 

عامل باملباح فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك ؟ ال يلزمه ، مات ميت وحنن نعرف أنه يتعامل بالربا ويت

اإلمث على الكاسب إال إذا علم أن هذا هو عني مال الغري فيجب علينا أن نرده إىل صاحبه ، جيب علينا أن نرده 



أنه ألننا علمنا أنه ليس ملكه ؛ فإن شككت هل هو ملكه  أخذه بطريق شرعي أو سرقة فما األصل ؟ األصل 

؟ أمن سرقة أو من طريق مباح ؟ لو كنا  وال يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية: من أين ، األصل أنه له له

مكلفني ذا لشق علينا مشقة شديدة ولكن ـ احلمد هللا ـ أن األمور بظاهرها ، مثل ما سأل قوم عن النيب صلى 

عهد بكفر أسلموا قريبا وال يدري املهدى إليه اللحم اهللا عليه وآله وسلم عن أناس يأتون بلحم وهم حديث 

ومن فوائدها: فضيلة  أذكروا اسم اهللا أم ال ؟ فقال هلم: مسوا أنتم وكلوا ألن األصل احلل حىت يتبني التحرمي .

ومن فوائدها: فضيلة اإلحسان إىل اخللق واإلحسان يف  اإلميان والتقوى وأا سبب لطيب املطعم وحل املطعم .

دة اخلالق ؛ فاإلحسان إىل اخللق أن تبذل جاهك ، تبذل مالك ، تبذلك خدمتك منفعتك البدنية ؛ عبا

( أن تعبد اهللا  اإلحسان يف عبادة اخلالق فسره أعلم الناس معناه وهو النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: 

(( واهللا يحب حيب ؛ لقوله: ومن فوائدها: إثبات أن اهللا  . كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

وهذه الصفة كسائر الصفات جيب على العبد أن يصدق ربه ذا وأن حيمل كالم ربه على ظاهره  المحسنين ))

(( لعلكم يعين صريناه بلغة العربية  (( إنا جعلناه قرآنا عربيا ))وعلى ما تقتضيه اللغة العربية ؛ ألن اهللا قال: 

ألجل أن نعقل هذا القرآن ونفهمه ؛ وعليه أن نؤمن بأن اهللا حيب ؛ ولو فسرناه بغري ظاهره لكنا  تعقلون ))

معتدين على النص ، لكنا معتدين على النص من وجهني ؛ الوجه األول صرفه عن ظاهره ؛ والوجه الثاين إثبات 

مواضعه ؛ فيه من هم  معىن على خالف الظاهر ، وهذا جناية ، جناية على النصوص وحتريف الكلم عن

مسلمون الشك يف إسالمهم يفسرون احملبة بأا ثواب أي يثيب احملسنني ؛ ونقول عفا اهللا عن من ماتوا ونسأل 

اهللا اهلداية ملن بقوا ؛ هذا التفسري حتريف الكلم عن مواضعه ؛ ألن اإلثابة شيء واحملبة شيء آخر وإن كانت احملبة 

أن نفسر شيئا بالزمه إال بدليل ، مث أميا أبلغ يف احلث على اإلحسان أن نقول  يلزم منها الثواب لكن ال ميكن

(( معىن اآلية: واهللا يثيب احلسنني أو أن نقول: واهللا حيب احملسنني ؟ الثاين بالشك ؛ وهلذا ملا قال اهللا عزوجل: 

فاتبعوين تصدقوا يف دعواكم ؛ بل ومل يقل: إن كنتم حتبون اهللا  قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ))

ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أحبابه ـ هي املقصود ؛ ألن حمبة اهللا هي املقصود  (( يحببكم اهللا ))قال: 

فلذلك نقول أيضا يف تفسريها بالثواب نقص يف داللتها ومضموا ألن النفس ال تتشجع إذا كانت مبعىن الثواب 

فإن قال قائل: فهل تطردون هذه القاعدة يف كل النصوص  وال جيوز صرفها عن ظاهره .؛ بل احملبة على ظاهرها 

؟ فاجلواب: نعم جيب علينا أن نطردها يف مجيع النصوص ألن الصحابة أمجعوا على ذلك ، ما منهم أحد منهم 

اس مهم ذكر اهللا يفسر القرآن خبالف ظاهره أبدا ؛ فعلينا فيما يتعلق بصفات اهللا أن نؤمن ا ؛ لكن على أس

(( ليس كمثله شيء أثبته هللا فعلى هذه القاعدة ؛ ما هي ؟  كل شيء  (( ليس كمثله شيء ))عزوجل يف قوله: 



وذا تسرتيح وتسلم من اعرتاضات كثرية ؛ من ذلك: أنه يكثر اآلن السؤال عن هل نثبت هللا امللل أم ال ؟  ))

فيقال: ما الذي حدك أن حتك  ( إن اهللا ال يمل حتى تملوا )احتجاجا بقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

الشيء حىت خيرج العظم ما الذي حدك على هذا ؟ هل تثبت هللا امللل أم مل تثبت ؟ إن من هو خري منك ممن 

وخري هذه األمة مل يسألوا الرسول عليه الصالة والسالم عن ذلك أبدا ، عرفوا املعىن وأبقوا  هذه األمة ك منسبق

لفظ على ما هو عليه ، ما الذي حدك ؟ هل احلديث صريح يف أن اهللا ميل ؟ ما هو صريح ، ليس بصريح ؛ ال

سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون يعين حتملوا منه ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا يعين ال ميل من ثوابكم 

امللل هللا فامللل كسائر الصفات ملل يليق باهللا  حىت متلوا من العمل ، هذا معناه واضح ؛ فإن كان يدل على ثبوت

ال مياثل ملل املخلوقني ، ملل املخلوق تعب وإعياء وضيق نفس ؛ لكن ال يثبت هذا هللا عزوجل أبدا ؛ واضح يا 

مجاعة ؟ مثل الغضب اآلن الغضب أثبت اهللا لنفسه غضبا ما فيه إشكال يف القرآن يف عدة مواضع والسنة كذلك 

ل: الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام ، الغضب حيمل الغاضب على التصرف السيء حىت إنه ؛ لو قال قائ

يكسر األواين ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف األمالك وميزق األوراق ؛ أليس كذلك ؟ بلى ، يعين بعض الناس 

ق ؟ أبدا ، إن اهللا تعاىل إذا يصله احلد إىل هذا ؛ لو قال قائل: هل غضب اهللا الذي نثبته حقا كغضب املخلو 

غضب فإنه لن يفعل إال حلكمة ، لن يفعل اهللا إال حلكمة ؛ وغضبه دليل على قوته عزوجل وقوة سلطانه ألن 

الغضب ال يصدر إال من قادر على االنتقام ؛ أليس هكذا ؟ العاجز ما ميكن يغضب ، ال ميكن يغضب ؛ لو 

، ويش يسوي ؟ يبكي وحيزن ويروح ... ؛ لكن ذي السلطان  يأيت ينتقم منك ؟ التضرب صيب يغضب عليك 

هو الذي يغضب وينتقم ؛ فالغضب إذا صفة محيدة لكن بشرط أن ال خترج الغاضب عن قوله ؛ وهلذا نقول إن 

اهللا تعاىل يغضب لكن ليس كغضب املخلوق الذي خيرج عن ... حىت تصرف تصرفا ال يليق ؛ وعلى هذا فقس 

 ما أثبته لنفسه وتأدبت مع اهللا حبيث ال تتجاوز ما ذكر اهللا عزوجل ، أثبتت هذا على حد ؛ وأنت إذا أثبت هللا

فإنك ستسلم يف عقيدتك وفكرك والتشويش الذي  (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ))قول اهللا تعاىل: 

ومن  شفا جرف هار . يلقيه الشيطان يف قلبك ؛ أما إذا قمت تتحرك يف هذه النصوص ميينا ومشاال فأنت على

فوائدها: احلث على اإلحسان إىل اخللق، وعلى اإلحسان يف عبادة اخلالق ؛ ألن اهللا حني خيربنا أنه حيب احملسنني 

ماذا يريد منا ؟ أن نفعل لننال هذه املرتبة العظيمة وهي حمبة اهللا ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أحبابه ـ؛ فلذلك 

  اإلحسان . يستفاد منها احلث على

  عن أهل الكالم والفلسفة ؟ السائل :



الشك إنه غضب ؛ لكن هم ـ بارك اهللا فيك ـ هم ليس عندهم عقول ، وصفهم شيخ اإلسالم رمحه اهللا  الشيخ :

وصفا دقيقا قال " إم أوتوا فهوما ومل يؤتوا علوما " فهم ما عندهم علم من الكتاب والسنة عندهم فهم ؛ " 

أوتوا زكاة  " ما عندهم تقوى اهللا عزوجل وإال لو اتقوا اهللا عزوجل احرتموا نصوص الكتاب  وأوتوا ذكاء وما

والسنة ، أدىن ما نقول فيهم إم جهلوا يعين قد ال يكون عدم التقوى عندهم عن عمد لكن عن ظن أم على 

  هدى وحيسبون أم على شيء وهم ضالون .

يف الدكاكني وهذه الدكاكني فيها احلالل األشياء د األوربية ويبيعون بعض املسلمني يعملون يف البال السائل :

  احلرام فإذا دعي اإلنسان عندهم فهل له أن يأكل من كسبهم ؟فيها و 

ليس عليه شيء إذا أكل املباح ، إذا أكل املباح ليس عليه شيء كما قلت لكم ، إذا كان يف عدم إجابة  الشيخ :

  عوة .الدعوة مصلحة فهنا ال جتب الد

ما رأيكم فيمن يقول إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أكل طعام اليهود وقبل هداياهم ألم كفار  السائل :

  ليسوا على ملة صحيحة أما املسلمون اآلن هم على ملة وعرفوا احلالل واحلرام من الكتاب والسنة ؟

السحت ويأكلون الربا مدحا هلم أو ذما هلم هذا جواب غري صحيح ؛ ألن اهللا تعاىل ذكر أم يأكلون  الشيخ :

املختلط باحلرام مث  فهم قد منهيون عنه ؛ لكن بعض الناس يريد أن حيرم مال (( وقد نهوا عنه ))؟ وهلذا قال: 

  يدفع ذا الدفاع الضعيف .

أيديكم ورماحكم (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ليعلم اهللا من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم 

حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو  

ره عفا اهللا عما سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أم

   . عزيز ذو انتقام ))

  

   (( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ملوا الصالحات (( إذا ما اتقوا وآمنوا وعنود أن نبحث عن قوله تعاىل: وقبل أن نشرح يف درس الليلة  الشيخ :

  ما معىن األوىل ؟ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ))

  يف قلوم ؛  (( آمنوا ))أي من أكل احملرمات ؛ و  (( اتقوا )) الطالب :

  أنا أريد تقوى األوىل معناها ؟  الشيخ :



  حمرمات من األطعمة ؛  الطالب :

  والثانية ؟  الشيخ :

  استمروا يف التقوى وترك احملرمات ؛  الطالب :

  والثالثة ؟  الشيخ :

  تقوى العمل ؛  الطالب :

  إذا ال تكرار ألن كل واحدة حممولة على معىن . الشيخ :

  األوىل ؟   (( إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ))يف قوله تعاىل:  (( آمنوا ))قوله  الشيخ :

  لها ؛ آمنوا حب الطالب :

  نعم ؟  الشيخ :

  آمنوا ميا جيب اإلميان به ؛  الطالب :

  نعم يعين للعموم ؛ الثانية ؟  الشيخ :

  أي استمروا على إميام . الطالب :

   سبق يف الفوائد اآلية إثبات صفة من صفات اهللا عزوجل ما هي ؟ الشيخ :

  صفة احملبة ؛  الطالب :

  من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ لعلكم عرفتم فيما سبق أن احملبة اهللا .إثبات احملبة صفة من صفات  الشيخ :

  الفعلية ؛  الطالب :

  الفعلية ملاذا ؟  الشيخ :

  ألا تتعلق مبشيئته ؛  الطالب :

   وكل صفة هلا سبب فإا من صفات الفعلية ألا معلقة ذا السبب . الشيخ :

أثر عن ابن مسعود  يها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ))(( يا أقال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

   رضي اهللا عنه يف مثل هذا التعبري ما هو األثر ؟ 

إذا سمعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ، استمع ، انتبه ؛ فإما  (قال رضي اهللا عنه  الطالب :

  ؛  )خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه 

اجلملة هنا خربية ومؤكدة مبؤكدات ثالثة ؛ وهي  (( ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ... ))لننظر اآلن  الشيخ :

  يا أخ ؟ 



  القسم املقدر ألن الالم موطئة للقسم ؛  (( ليبلونكم ))الالم ، ونون التوكيد  الطالب :

(( بشيء  . هللا من يخافه بالغيب ))(( ليعلم اومعىن يبلونكم خيتربنكم ؛ وملاذا يكون االختبار ؟ قال:  الشيخ :

 الذي تصطادونه وهو حمرم عليكم  من الصيد ))


